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Suġġett: Petizzjoni 1190/2009, imressqa minn G. M., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-konnessjonijiet tal-Internet permezz tal-mejns tal-elettriku ordinarju 
(teknoloġija Homeplug/dLAN/PLC)  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li l-adapters li huma magħrufa bħala l-adapters tal-Homeplug, li 
jippermettu li jinħolqu netwerks tal-kompjuter permezz tal-mejns tal-elettriku ordinarju fid-
djar u fl-uffiċċji, ikunu pprojbiti. Il-petizzjonant jallega li dawn it-tipi ta’ konnessjonijiet, li s-
soltu jsiru b’kejbils bla protezzjoni u li jaħdmu bħal antenni, jarmu kwantitajiet mhux 
ikkontrollati ta’ sinjali ta’ frekwenza għolja. Dan jikkawża interferenzi lill-utenti ta’ apparat li 
jittrażmetti (inklużi l-utenti militari) u r-radjijiet. Il-petizzjonant jinnota li l-użu tal-adapter tal-
Homeplug jista’ jkun saħansitra reat kriminali u li l-awtoritajiet jistgħu jipprojbixxu l-użu 
tagħhom jekk jirċievu rapporti ta’ interferenza. Il-marka CE fuq l-adapters, jekk tkun hemm u 
jekk tkun awtentika, ma tfissirx li l-apparat ġie approvat, iżda sempliċement li ġie ttestjat 
mill-fabbrikant . Il-petizzjonant isemmi wkoll li l-adapter jikkonsma l-elettriku kontinwament 
sakemm ma jinqalax minn ġos-sokit.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

It-teknoloġiji PLT/PLC jippermettu d-distribuzzjoni ta’ sinjali broadband permezz ta’ 
installazzjonijiet tal-elettriku fi djar u f’uffiċċji; din hi alternattiva għall-konnessjoni bil-fili 
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(Ethernet) jew għall-konnessjoni WiFi. Teknoloġiji bħall-Ethernet u l-WiFi għandhom l-
iżvantaġġi u l-limiti tagħhom. Jekk wieħed juża l-Ethernet dan għandu jfisser li jiġu installati
fili fil-binjiet, ta’ spiss f’bosta sulari, li jgħaddu mill-ħitan eċċ. Il-WiFi hi teknoloġija tar-radju 
b’enerġija baxxa li tiltaqa’ ma’ diffikultajiet biex tgħaddi mill-ħitan u minn sular għal ieħor. 
Sakemm l-installazzjoni ma tinsabx f’żona rurali b’popolazzjoni baxxa,  ħafna drabi jkun 
hemm problemi fil-qsim tal-ispettru bejn id-diversi stazzjonijiet tal-WiFi u dan jirriżulta li jew 
ma jkunx hemm servizz tal-Internet jew inkella dan ikun bilmod ħafna.

It-tagħmir tal-PLT/PLC tassew għandu l-potenzjal li jikkawża interferenza. Ġeneralment, id-
disturb ma joriġinax mit-tagħmir tal-PLC stess iżda mill-fili (installazzjonijiet domestiċi jew 
tal-uffiċċju) li jkun konness magħhom. Għalhekk, id-disturb jiddependi fil-biċċa l-kbira minn 
liema installazzjoni jkun qed jopera. F’dan il-kuntest, u meta wieħed iqis li l-awtoritajiet tal-
gvern għandhom iqabblu u jibbilanċjaw il-benefiċċji soċjali tal-użu tal-ispettru, il-
Kummissjoni ħarġet Rakkomandazzjoni fl-20051 li fiha ddikjarat li dan it-tip ta’ tagħmir u 
installazzjoni huma koperti mid-Direttiva dwar il-Kompatibbiltà Elettromanjetika2 (Direttiva 
dwar l-EMC) u għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali. Madankollu, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, il-kwistjonijiet ta’ interferenza għandhom jiġu trattati fuq bażi ta’ każ 
b’każ mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq. 

Hu neċessarju li jitfakkar li, illum il-ġurnata, għadu m’hemm l-ebda standard armonizzat 
adegwat għal din it-teknoloġija. Il-Kummissjoni ħarġet mandat lill-organizzazzjonijiet ta’ 
Standardizzazzjoni Ewropej (Mandat 313) sabiex tikseb standard armonizzat. L-applikazzjoni 
ta’ tali standard, b’tekniki gradwali adegwati, se tiggarantixxi li l-livell ta’ interferenza 
jinżamm kemm jista’ jkun baxx. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu passi kontra kull apparat li mhux konformi, li ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti neċessarji. Għalhekk, f’każ li jkun hemm interferenza, jew tip 
ieħor ta’ nuqqas ta’ konformità, huma għandhom jaġixxu biex isolvu din is-sitwazzjoni. Dan 
kien il-każ fir-Renju Unit fejn dawn l-aħħar sentejn l-awtorità kompetenti (OFCOM) trattat ’il 
fuq minn 100 każ u tat soluzzjoni. Għandu jiġi enfasizzat li, s’issa ma ġiet rappurtata l-ebda 
interferenza mal-utenti militari.

Fir-rigward tat-tikketta CE, huwa prinċipju ġenerali tal-leġiżazzjoni ta’ Avviċinament Ġdid li 
ssir evalwazzjoni ta’ konformità mill-manufattur, bl-għajnuna, f’ċerti każijiet, ta’ korp 
notifikat. Fil-fatt, m’hemm l-ebda tip ta’ approvazzjoni għal dan it-tip ta’ prodott, 
għaldaqstant is-sorveljanza tas-suq tiggarantixxi li jiġu rtirati l-prodotti li ma jkunux 
konformi.

Konklużjoni

Il-prodotti PLT/PLC huma koperti mid-Direttiva dwar l-EMC u huma għandhom 
jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali tagħha. F’każ ta’ interferenza u minħabba l-

                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ April 2005 dwar komunikazzjonijiet elettroniċi bil-broadband 
bil-kejbils tal-elettriku. ĠU L 93, 12.4.2005, p. 42.
2 Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-kompatibilità elettromanjetika u li tħassar id-Direttiva 
89/336/KEE. ĠU L 390, 31.12.2004, p. 24.
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karatteristiċi ta’ dawn il-prodotti, l-evalwazzjoni għandha ssir fuq bażi ta’ każ b’każ mill-
awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq.


